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 ANOTACE 
 
 Cílem bakalářské práce je komplexní technologický popis etapy hrubé 
stavby rodinného domu. Navrhuje technologické předpisy pro zdění a betonáž 
monolitické stropní konstrukce, včetně strojních sestav těchto předpisů. Zabývá 
se návrhem zařízení staveniště a kompletní bezpečností práce. 
 
 
ANNOTATION 
  

The aim of this bachelor’s Thesis is a comprehensive technological 
description of the family house fabric construction stage. It suggests 
technological regulations for masonry and concrete monolithic ceiling 
construction, including a list of construction machinery for such procedures and 
it deals with design of construction site equipment and construction site safety. 
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ÚVOD 

 

 Cílem této práce je vypracovat kompletní technologickou dokumentaci 
pro etapu hrubé vrchní stavby rodinné vily. Tato dokumentace bude navržena 
pro projekt rodinné vily manželů Slaměnových v Lukovečku, okres Zlín.   
 V první části této práce je zhotovena technická zpráva k projektu daného 
objektu. Ve druhé části jsou popsány technologické postupy pro zhotovení 
nosných stěn, příček a monolitické stropní konstrukce. Třetí část této práce se 
zabývá návrhem zařízení staveniště, je rozdělena na grafickou a textovou část, 
přičemž grafická část je k nahlédnutí v přílohové části. Čtvrtá část obsahuje 
návrh strojních sestav pro zdění a betonáž. Na závěr je pojednáno o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v průběhu této technologické etapy. 
 V této práci je postupováno dle Vyhlášky č.499/2006 Sb, Zákona 
č.381/2001 Sb, Vyhlášky č.362/2005 Sb.  Nařízení Vlády 591/2006 Sb., 
Podkladu pro provádění systému POROTHERM, technických listů firmy PERI, 
technických informací strojů a zařízení zveřejněných na internetu.
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OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ: 
 
Název stavby:    RODINNÝ DŮM MANŽELŮ              
   SLAMĚNOVÝCH 
 

Místo stavby:    Lukoveček u Fryštáku, parcela č. 410/4  
      a 410/6 
 
Katastrální území:     Lukoveček, Fryšták 

 
Identifikační údaje investora:   manželé Slaměnovi 
 
Identifikační údaje projektanta:  Ing. arch. Jiří Jílek 
      Lešetín 
      760 01 Zlín 
 
Identifikační údaje prováděcí firmy: AZ Stav 
      Jírova 26 

      760 05 Zlín 
 
Celková cena stavby:   5 200 000 bez DPH 
      6 500 000 s DPH 
 
Předpokládaná doba výstavby:  08/2012 – 10/2013 
 
Základní charakteristika stavby: 
Nově navrhovaná stavba je řešena jako volně stojící zděný objekt rodinného 
domu, nepodsklepený, s plochou střechou. Objekt je navržen jako 
jednopodlažní. Objekt řeší celkově jednu samostatnou jednotku. Novostavba 
bude sloužit k bydlení a je navržena za účelem požadavku investora. Rodinný 
dům je navržen v souladu s regulačními podmínkami v územním plánu. 
Pozemek je situovaný na pozvolném, k JJV upadajícím svahu bez projevů 
svahových deformací. 
 
Kapacitní údaje stavby: 
Zastavěná plocha:     484 m2 

Obestavěný prostor:   1 073 m3 
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ÚČEL OBJEKTU, ÚČELOVÉ JEDNOTKY 

Projekt řeší výstavbu rodinného domu. Nově navrhovaná stavba je řešena jako 
jednoduchý zděný objekt rodinného domu, nepodsklepený, s plochou střechou. 
Objekt je navržen jako jednopodlažní. Objekt řeší celkově jednu samostatnou 
jednotku. Novostavba bude sloužit k bydlení a je navržena za účelem 
požadavku investora.  
 
Plocha parcely 410/4:    1112 m2 

Plocha parcely 410/6:    1123 m2 

Plocha parcely 410/7(příjezd.komunikace): 171 m2 

Zastavěná plocha novostavby RD (bez teras):  312,4 m2 

Zastavěná plocha novostavby RD (vč.teras):  397,3 m2 

Zastavěná plocha vodní plochy:    86,7 m2 

Zastavěná plocha celkem:    484,0 m2 

Zpevněné plochy zakryté:    52,0 m2 

Užitková plocha RD:    350,81 m2 

Užitková plocha schodišť:    11,3 m2 

Užitková plocha vodní plochy:   83,6 m2 

Užitková plocha celkem:    442,73 m2 

Obestavěný prostor objektu:   1072,54 m3 

Obestavěný prostor zastřešení:   243,5 m3 

Terasy:      77,4 m2 

ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ  A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ  

Projektová dokumentace byla zpracována na základě studie předložené 
architektem, na základě požadavků investora a rozměrových limit. Dispoziční 
řešení vyplynulo z požadavků investora a rozměrových limit. Architektonicky je 
rodinný dům navržen jako jednopodlažní, nepodsklepený objekt s plochou 
střechou. Cílem řešení je novostavba rodinného domu tak, aby mohla plnit 
funkci rodinného pohodlného bydlení. Navrhovaný objekt RD je jednoduchá 
stavba z běžných stavebních materiálů. Stavba je navržena jako zděná 
s plochou střechou z PVC lepenky. Fasáda rodinného domu bude hladká s 
bílou omítkou, odstín JUB 1495 (JUB 1455).  Klempířské konstrukce na objektu 
budou provedeny z titanzinkového plechu. Okna a vnější dveře budou hliníkové, 
barva RAL 9006. Na oknech budou použity venkovní žaluzie, barva RAL 9006. 
Na pozemek se bude vstupovat ze severní strany. Na této straně pozemku 
budou umístěny parkovací místa a kryté stání. Navrhovaný objekt bude na jižní 
straně z převážné části prosklený a budou se zde nacházet tři terasy a vodní 
plocha. Na jižní straně bude dům stát na sloupech, z důvodu sklonu terénu. 
Objekt bude z jižní, západní a východní strany obklopen zahradou. Na 
rodinném domě bude provedena hladká fasáda v bílé barvě. Na domě se budou 
objevovat prvky dřevěného vodorovného obložení – Parklex v barvě pinie 
okrové. Přístup k objektu bude umožněn ze severní strany pozemku a to z 
veřejné komunikace (ul. Křibová) příjezdovou komunikací. Úprava terénu v okolí 
domu bude v severní části provedena jako zámková dlažba (pojízdná) a 
v ostatních částech budou provedeny zahradní úpravy. Kolem objektu bude 
provedena drenáž, která bude umístěna v okapových chodnících.  
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Dispoziční řešení 1.NP: 
Před vstupem do objektu se nachází kryté stání, závětří (zakryté nadstřešením) 
a po pravé straně od vstupu se nachází sklad nářadí, kotelna. Když vejdeme do 
domu, tak se nacházíme v zádveří, z kterého se dostaneme do šatny I. a na 
chodbu. Na chodbě se dáme vpravo a dostaneme se na WC a dále na chodbu. 
Z WC se ještě dostaneme do prádelny. Z další chodby se dostaneme do dvou 
pokojů, WC+koupelny I. Z této koupelny se ještě dostaneme do sauny. Pokud 
se dáme po vstupu ze zádveří do leva, pak se dostaneme do střední části 
domu, kde se nachází obývací pokoj, jídelna a kuchyně se spíží. Ze středové 
části se dostaneme do pracovny a z té následně do ložnice. Za ložnicí se 
nachází šatna II. a z této se dostaneme do WC + koupelna II. Z obývacího 
pokoje, jídelny a pokojů se dostaneme na terasy.  
 
1.01 – kryté stání            41,85 m2 

1.02 – sklad nářadí, kotelna 17,36 m2 

1.03 – závětří    16,70 m2 

1.04 – zádveří   6,44 m2 

1.05 – šatna I   4,04 m2 

1.06 – WC    3,22 m2 

1.07 – prádelna    4,04 m2 

1.08 – sauna    3,9 m2 

1.09 – WC +koupelna I  8,84 m2                

1.10 – chodba    7,44 m2 

1.11 – chodba    16,31 m2 

1.12 – pokoj I   14,15 m2 

1.13 – pokoj II    13,11 m2                         

1.14 – spíž    3,05 m2 

1.15 – kuchyně    16,14 m2 

1.16 – jídelna    26,26 m2 

1.17 – obývací pokoj   34,22 m2 

1.18 – WC + koupelna II  6,12 m2 

1.19 – šatna II    9,0 m2                         

1.20 – pracovna   6,25 m2 

1.21 – ložnice    12,0 m2 

1.22 – terasa I    18,74 m2 

1.23 – terasa II    20,4 m2 

1.24 – terasa III    38,25 m2 

1.25 – schodiště I    6,8 m2 

1.26 – schodiště II    4,5 m2 

1.27 – vodní plocha    83,6 m2 

____________________________________ 
Celkem plocha   442,73 m2  

 

ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM 

Celkově je rodinný dům na pozemku natočen 15° na západ od jihu (viz. výkres 
situace). Příjezd k objektu se nachází v severní části pozemku. Na této části 
pozemku se nachází také stání pro auta a to jak kryté, tak i nekryté. Z této 
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strany je umístěn i vstup do objektu. Dispozičně jsou na sever umístěny sociální 
zařízení, kuchyně se spíží a šatny. Na jižní straně se dispozičně nachází 
pokoje, ložnice a obývací pokoj. Na této straně jsou umístěny tři terasy a vodní 
plocha. Kolem domu (z východní, západní a jižní strany) se nachází zahrada. 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Zemní práce 
Budou provedeny výkopové práce v rozsahu dle PD do nezámrzné hloubky. 
Zemina z výkopů bude uskladněna pro zpětné použití na obsypy a zásypy po 
zhotovení založení objektu. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku. 
Zachování relativně kvalitních pevnostních parametrů zemin je podmíněno 
bezprostřední ochranou základové spáry.  Tato by měla být po začištění 
odborně posouzena. Výkopové a terénní práce budou převážně v zeminách III. 
a IV. tř. těžitelnosti. Vzhledem k tomu, že objekt je situován na parcele, která 
byla vedena v ZPF, nepředpokládá se, že výkop bude proveden za ztížených 
podmínek s případným bouráním stávajících objektů pod úrovní terénu. Na 
území staveniště byl proveden inženýrsko-geologický průzkum - firma ZlínGEO. 
Zemní práce budou převážně v zeminách III. a IV. třídy těžitelnosti. 

Pozemek je situovaný na pozvolném, k JJV upadajícím svahu bez projevů 
svahových deformací. Hladina podzemní vody nebyla do 3 m p.t. zjištěna ani 
v průsacích. Sezónně však nelze vyloučit krátkodobé nasycení propustnějších 
písčitých poloh v souvrství krycích jílů a jílovitých hlín. Nepodsklepenou stavbu 
však tyto průsaky neovlivní. V podloží nepodsklepené stavby budou převažovat 
zemina tř. F6 (jíly se střední plasticitou). 

Pro stavbu bylo provedeno hodnocení základových půd stavební plochy 
z hlediska rizika vnikání radonu do budov - firma ZlínGEO. V podloží 
projektované stavby RD bude nízce, méně středně plynopropustné zeminové 
prostředí. Na základě výsledků měření objemové aktivity radonu v půdním 
vzduchu, hodnotě třetího kvartilu souboru měření QAv  = 10,1 kBq.m-3 
a zrnitostním složení zemin půdního profilu v podloží projektované stavby byl na 
stavební parcele ověřen nízký radonový index pozemku. 
V souladu s vyhláškou SÚJB č. 307/2002 nejsou nutná opatření pro snížení 
radiační zátěže z geologického  podloží objektu. 
Bude provedeno řádné oddrenážování stavební jámy a popřípadě čerpání 
podzemní vody v průběhu provádění zakládání stavby.  

Základové konstrukce 
Výšková úroveň základové spáry je navržena v nezámrzné hloubce. Základová 
spára bude odborně posouzena po provedení výkopu. Základová spára bude 
opatřena hrubozrnným štěrkovým podsypem tl. 150 mm. Na podsypu bude 
zřízen vlastní základový pas z  betonu B20 vylitím do bednění s vložením svislé 

a vodorovné výztuže z drátu tažených z oceli 10425 r ∅12 mm. Hydroizolace 
objektu bude provedena na nosnou podlahovou desku, která bude provedena 
na základových pasech, a vyvede se minimálně 350-500mm nad úroveň terénu. 
Pod podlahovou deskou bude proveden hrubozrnný štěrkový podsyp tl. 150 
mm. Po obvodu objektu bude vložena flexibilní drenážní PVC trubka Ø100 mm. 
Případné zásypy v prostoru mezi základy budou zhotoveny z kameniva 
drceného frakce 16-32 hutněného po vrstvách. Před vlastní betonáží základové 
paty bude do rýho položen FeZn zemnící pásek. 
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Svislé nosné konstrukce 
Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny cihelným tvárnicovým zdivem společnosti 
WIENERBERGER a jejich výrobní řadou broušených cihel. Navržená 
konstrukce je patrna z výkresové dokumentace a je navržena podle 
požadované statické únosnosti a tepelné ochrany objektu. Obvodové 
konstrukce budou zděny buď na maltu MVC nebo na tmel popř. pěnou ( je 
nutno striktně dodržovat technologické předpisy výrobce ). Obvodové zdivo 
36,5 P+D bude opatřeno kontaktním zateplovacím systémem EPS 100 F o tl. 
130 mm. 
Svislé nosné konstrukce jsou staženy železobetonovými věnci. 

Vodorovné nosné konstrukce 
Novostavba bude zastropena monolitickou železobetonovou deskou o tl. 180 
mm z betonu C30/37, s výztuží z oceli 10 505 a 10 216. Překlady nad otvory ve 
stěnách budou buď vyskládány systémovými překlady POROTHERM nebo 
budou provedeny z železobetonu. 

Schodiště 
Jsou navržena dvě jednoramenná venkovní schodiště. Obě tyto schodiště 
spojují terén s terasami. První schodiště má šířku ramene 2,6 m a má 10 
stupňů. Stupně budou vetknuty mezi dvě stěny. Nášlapná vrstva bude tvořena 
dřevěnými palubkami – Massara dub (jako terasy). Druhé schodiště má šířku 
ramene 2,3 m a má 8 stupňů.. Nosnou konstrukci tvoří železobetonová 
zalomená monolitická deska tl. 100 mm z betonu B25 (C20/25) s uložením na 
žel.bet. desce terasy s nabetonovanými schodišťovými stupni z prostého 
betonu. Nášlapná vrstva stupňů bude tvořena dřevěnými palubkami – Massara 
dub. 

Zastřešení 
Novostavba bude zastřešená z převážné části rovnou nepochůznou střechou. 
Nosná ŽB kce stropu bude opatřena izolací Orsil T o tl. 180 mm a Orsil S o tl. 
100 mm v celkové tloušťce tl. 280 mm. Na tepelně izolační vrstvě budou 
vytvořeny spádové klíny z tepelné izolace Orsil SD o tl. 20-220 mm pro kotvení 
navrhované povlakové krytiny Fatrafol S 810. Spády střešních rovin se pohybují 
od 2,0% do 10%. Ve střední části objektu je umístěn pultový světlík, který má 
severní části dlouhé pásové okno. Základ světlíku bude tvořit dřevěná 
konstrukce, která bude zateplena tepelnou izolací Orsil UNI o celkové tl. 200 
mm. Střešní krytina na světlíku je navržena jako lehká z titanzinkového plechu 
(Rheinzink). Nad krytým stáním a nad skladem nářadí s kotelnou bude 
provedena pouze žel.bet. deska s povlakovou krytinou Fatrafol. Navrhovaný 
odtok dešťové vody bude řešen buď žlaby a vnitřními svody nebo přímo 
vnitřními svody skrz stropní konstrukci. Klempířské konstrukce budou 
provedeny z titanzinkového plechu. 

Příčky 
V objektu jsou navrženy příčky z cihelných tvárnic POROTHERM a to 8,0 P+D 
nebo 11,5 P+D. Příčky budou zavázány nebo zakotveny do nosných konstrukcí. 
Všechny zděné příčky budou shora opatřeny věnci. Způsob napojení příček na 
konstrukce nesmí zhoršovat akustické vlastnosti dané stěny.  

Úpravy povrchů vnitřních 
Ve vnitřních prostorách je navržena úprava stěn běžného rozsahu a provedení. 
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Navrženy jsou vápenocementové omítky. V koupelně, WC a kuchyni budou 
bělninové obklady. Rohy a hrany stěn se vyztuží omítkovými profily. 
Vnitřní omítky budou vylíčeny běžnými nestíratelnými malbami – např. Primalex 
Plus 
Finální barevné provedení dle požadavků investora a architekta. 

Úpravy povrchů vnějších 
Vnější stěny budou zatepleny zateplovacím systémem na bázi polystyrenu. 
Fasáda rodinného domu bude hladká s bílou omítkou, odstín JUB 1495 (JUB 
1455). Na fasádě budou provedeny prvky z vodorovného dřevěného obkladu – 
Parklex v barvě pinie okrová.Okapový chodník šířky 470 mm bude tvořen 
valounky a bude ukončen betonovým obrubníkem.Terasy na jižní straně budou 
tvořeny dřevěným podlahovým roštem Massara dub. Rozsah, členění a 
barevné pojednání fasádního systému viz PD. 

Podlahy 
V objektu je navržen systém plovoucích podlah ve skladebních tloušťce 260 
mm. Povrchové úpravy a skladby viz výkresová část PD. Nášlapné vrstvy 
budou provedeny dle legendy místností ve výkresové části dokumentace.  
Skladby podlah jsou provedeny dle výpisu podlah. Barevné řešení bude 
upřesněno při výstavbě. Keramické dlažby budou doplněny keramickými soklíky 
výšky 100mm. Při provádění podlah budou dodržovány všechny platné předpisy 
a technologické postupy pro každý druh podlahy 
Pevnost v tlaku nově provedených podkladních potěrů bude u potěrů 
připojených 17Mpa a u plovoucích 25Mpa.tolerance v rovinnosti podkladních 
potěrů nebude větší než 2mm pro kladení dlaždic do tmelů, 1mm pro 
kladení povlakových povlaků a 3mm pro kladení izolačních vodotěsných 
vrstev, vždy měřeno 2m latí (dle ČSN 74.45.05). 
Dilatace podlah včetně podkladních vrstev budou provedeny (dle ČSN 
74.45.05) v interiérech po max. velikosti pole 3x3m. V místnostech s dlažbou 
bude provedena dilatace od svislých konstrukcí po celém obvodě v ostatních 
místnostech bude dilatační pásek až do výše povrchu nášlapné vrstvy. 
V exteriérech potom bude dodržena max. dilatace pole 2x2m. Dilatace 
vyrovnávací stěrky není nutná. Dilatace podlah provést dle ČSN 74 4505. 
dilatační spáry vyplnit pružným tmelem. Podlahy provést jako plovoucí. Dilatace 
podlah provést dle ČSN 74 4505 pro jednotlivé druhy podlah ( dilatovat i 
podkladní vrstvy v ploše max. 3x3m). dilatační spáry vyplnit pružným tmelem. 
Balkony a terasy dilatovat jako plovoucí – dilatovat od svislých konstrukcí po 
obvodě 
Hydroizolace v podlaze provádět dle technologických předpisů výrobce 
Minimální koeficienty smykového tření dle ČSN 74 4507 a vyhlášky č.137/1998 
§34 ods.11:  
                          vodorovné plochy bez výroby a manipulace    min.0,3 
                          vodorovná pracovní plocha                              min 0,652 
Barevnost jednotlivých druhů podlah, formát použitých dlaždic, druh a místo 
ukončovacích popřípadě přechodových lišt, budou upřesněny při provádění 
v návaznosti na řešení interiéru. 
Při tloušťce tepelné izolace podlah větší než 50mm bude izolace provedena ve 
dvou vrstvách (druhá vrstva bude položena v kolmém směru přes první) 
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Žádné lepenky a nátěry ve styku s polystyrenem nesmí obsahovat dehet, u 
podlah s hydroizolací bude tato vztažena i na stěnu min. 300mm nad podlahu. 
Cementové potěry pod nášlapné vrstvy budou ocelí hlazené, povrch bude 
potom upraven pro pokládku další vrstvy. 
Podlahy včetně jejich styku se stěnami musí být snadno čistitelné běžně 
dosažitelnými čistícími prostředky 
Ve styku stěna-podlaha budou použity přechodové pružně těsnící prvky 
příslušného systému (např. pružný pásek těsnící a výztužná tkanina pro 
stěrkovou izolaci – viz dále hydroizolace). 

Podhledy 
Pro vytvoření stropního podhledu budou instalovány SDK desky hladké.  
V prostorách koupelen a prádelny bude instalován podhled impregnovaný proti 
100% vlhkosti s omyvatelným povrchem. V podhledech na vyznačených 
místech (dle výkresové dokumentace) budou provedeny odnímatelné rámy a 
opatření umožňující vstup do půdního prostoru. 

Výplně otvorů 
Výplně okenních a dveřních otvorů ve styku s exteriérem budou hliníkové. 
Okna budou splňovat požadavek na tepelný odpor konstrukcí dle ČSN 730540-
3:2006 
Rámy výplní otvorů budou mít U=<0,8 Wm-2K-1 
Pro okno bude použito U=<0,7 Wm-2K-1  

Součástí dodávky vnějších otvorů bude provedení vnějších parapetů 
s tlumící podložkou včetně kotvení. 
Připojení oken a výplní na stavební těleso bude odpovídat ČSN 730540-3:2006 
z čehož plyne, že pro dotěsnění ke stavebnímu tělesu není vhodné použití 
montážní pěny. Styky budou kryty z vnitřní strany parotěsnou izolací z vnější 
pojistnou izolací. Tepelnou izolaci zajistí extrudovaný polystyren. Úlevu z tohoto 
požadavku může provést investor. 

Výplně otvorů musí vyhovovat konstrukčním provedením, kováním a 
povrchovou úpravou normám DIN 4102 a ČSN. K použitým konstrukčním dílům 
budou předloženy certifikáty kvality. 

Veškeré rozměry otvorů musí být před výrobou zaměřeny dle skutečného 
provedení na stavbě. Vzorky výrobku bude nutno předložit před dodáním 
k odsouhlasení projektantovi a investorovi. 

V interiéru budou zřízeny obložkové zárubně s plnými nebo částečně 
prosklenými dveřními křídly (Sapelli,…). Posuvné dveře včetně montážních 
pouzder jsou navrženy v systému Eclisse. 

Hydroizolace 
Novostavba bude izolována střešní fólií Fatrafol H 803 vloženou mezi 2 vrstvy 
geotextilie Guttatex 300g/m2. Od přímého styku se zeminou bude izolována 
hydroizolací proti zemní vlhkosti Foalbit vloženou mezi ochranné geotextílie. 
Systém v místech přímého styku se zeminou bude systém chráněn přiložením 
desek XPS s překrytím nopovou fólií.  

Střešní krytina 
Je navržen PVC systém Fatrafol S 810 s podkladní geotextilií. Na ŽB stropní kci 
bude položen zateplovaní systém Orsil T o tl. 180 mm a Orsil S o tl. 100 mm 
v celkové tloušťce tl. 280 mm, na kterém budou vytvořeny spádové klíny 
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z tepelné izolace Orsil SD o tl. 20-220 mm pro kotvení navrhované povlakové 
krytiny Fatrafol S 810. 

Izolace tepelné 
Fasáda objektu bude zateplena EPS 100 F tl. 130 mm a pojednána hladkou 
omítkou v bílé barvě. Soklová  část a ostatní kce ve styku se zeminou budou 
zatepleny XPS tl. 130 mm (Styrodur). Střešní konstrukce budou zatepleny Orsil 
T o tl. 180 mm a Orsil S o tl. 100 mm v celkové tloušťce tl. 280 mm. Do 
podlahových kcí je navrženo EPS 100 Z tl. 100 a tepelná a kročejová izolace, 
systémová deska EPS 200 tl. 50 mm. 

Zámečnické konstrukce 
Ocelové konstrukce na střeše nebo vystavení povětrnosti budou žárově 
zinkovány. 

Truhlářské konstrukce 
 
Dveře - provedení s obložkovou zárubní 
 - rámovou vnitřní konstrukci krytou MDF deskami 
 - kování nerez (domácí výrobce) – rozety (nerez broušený), zámky  
                   vložkové 
Dodavatel dodá a namontuje do funkčního užívání všechny vnitřní dveře, okna 
a přepážky (uzávěry) v souladu s realizační dokumentací v provedení podle 
norem, požadavků na kování (závěsy, zámky, otevírací mechanismy, prosklení, 
těsnění) způsobu otevírání, tvaru a povrchové barevné úpravy. U výplně otvorů 
se specifickými požadavky (bezpečnostní důvody) musí tyto odpovídat 
příslušným předpisům, atestům a zkouškám. 

Pomocné práce související s osazením  zárubní a rámů do vnitřních 
stěn, sádrokartonových příček a obvodových stěn, styk s povrchovou úpravou 
stěn i nadpraží v materiálovém provedení (omítka, keramický obklad, nátěr 
apod.) jsou součástí dodávky výplně otvoru. 

Výplně otvorů musí vyhovovat konstrukčním provedením, kováním a 
povrchovou úpravou normám DIN 4102 a ČSN. K použitým konstrukčním dílům 
budou předloženy certifikáty kvality. 

Veškeré rozměry otvorů musí být před výrobou zaměřeny dle skutečného 
provedení na stavbě. Vzorky výrobku bude nutno předložit před dodáním 
k odsouhlasení projektantovi a investorovi. 
Případné osazení kování klika-koule bude upřesněno v průběhu realizace 
investorem. 
Barevné řešení konzultovat s autorským dozorem, investorem, architektem. 

Klempířské konstrukce 
Klempířské konstrukce budou provedeny z titanzinkového plechu (Rheinzink)  
Klempířské konstrukce a řešení detailu se budou provádět ve standardu dle 
ČSN 73 3610. 

Připojení objektu na inženýrské sítě 
Nově navržené přípojky a napojení RD na inženýrské stavby bude popsáno 
v samostatné příloze v  PD. 

Parkovací stání 
Před domem jsou navrženy dvě místa pro venkovní stání o rozměrech 2,5x5 m. 
Dále je navrženo kryté stání pro dvě auta. Parkovací stání je navrženo na 
zpevněných pojízdných plochách ze zámkové dlažby. 
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Osvětlení a odvětrání objektu 
Novostavba bude odvětrávána přirozeně okny. Osvětlení je rovněž řešeno okny 
a doplněno umělým osvětlením. Bude řešeno pouze odvětrání digestoře a to na 
fasádu objektu  

Komín 
V objektu bude umístěn jeden komín a to od krbu. Komín bude řešen jako 
nerezový třívrstvý komín s Ø průduchu 400mm. 

VNITŘNÍ INSTALACE TZB 

Viz samostatná dokumentace TZB. 

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 

Objekt tvoří jeden požární úsek. Minimální odstupové vzdálenosti jsou řešeny 
v samostatné požární zprávě. 

VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Realizací dostavby a jejím užíváním nedojde ke zhoršení stavu životního 
prostředí v dané lokalitě. Objekt nevyžaduje hodnocení ve smyslu zákona č. 
244/1992 Sb. „O posuzování vlivu na životní prostředí“. Odvoz a řádnou 
likvidaci (ukládání) odpadů vznikajících při provádění stavebních prací 
zabezpečí hlavní zhotovitel stavby s příslušnými předpisy a normami. Běžný 
domovní odpad bude ukládán do popelnic a vyvážen stejně jako doposud. Při 
manipulaci s odpady bude dodržován zákon č. 185/2001 Sb. „O odpadech“ a 
navazující předpisy, zejména vyhláška č. 383/2001 Sb. „O podrobnostech 
s nakládáním s odpady“.  

Ochrana životního prostředí 
Podle stavebního zákona č. 50/76 Sb., §66 budou vytvořeny při stavbě 
podmínky odpovídající zájmům životního prostředí. Bude třeba dbát zejména 
na: 

-  Omezení hlučnosti na stavbě 
-  Ochranu před znečištěním hlavně ropnými produkty 
-  Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek 
-  Zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů apod. 
-  Odpady při stavbě 

Odpady při realizaci stavby 
Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny  v souladu  
s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu zákona o odpadech 381/2001 
Sb. 

 Katalogové číslo                          Druh odpadu   Kategorie   
odpadu                                

        050105 Únik ropných látek         N 

        170101 Beton          0 

        170102 Cihla          0 

        170103 Keramika         0 

        170802 Sádrová stavební hmota         0 

        170201 Dřevo         0 

        170202 Odpadní sklo         0 
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        170203 Odpadní plast         0 

        170303 Odpad dehtová lepenka a papír nasycený živicí a 
dehtem 

        N 

        170405 Železo a ocel         0 

        170407 Směs kovů         0 

        170411 Odpad kabelů         0 

        170504 Zemina a kameny          0 

        170506 Vytěžená hlušina         0 

        170604 Odpad skelných vláken         0 

        170904 Směsný demoliční odpad         0 

Generální dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných 
předpisů. Pokud půjde o stavbu svépomocí, výše uvedené zajistí investor sám. 
Zejména se jedná o likvidaci se zbytkovým obsahem škodlivin (N). Dodavatel 
musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud 
dojde k úniku ropných látek do zeminy, bude nutné kontaminovanou zeminu 
ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů). U malých 
nerozpustných ploch je možno provést dekontaminaci vapexem. U 
stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů. Se 
všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona 185/2001 Sb. „O odpadech“. 

BEZPEČNOST PRÁCE 

Způsob evakuace, první pomoc, důležitá telefonní čísla 
Pro poskytnutí první pomoci je k dispozici lékárnička, umístěná u vedoucího 
pracovníka. 
Telefonní čísla pro tísňová volání: 
Hasiči:   150 
Rychlá zdravotní záchranná služba:    155 
Policie:  158 
Integrovaný záchranný systém :  112 

Rizika bourání 
Hlavní zdroje ohrožení při provádění demoličních prací: 

 pád a zřícení bouraného zdiva nebo konstrukční části objektu na 
pracovníky, v důsledku nežádoucího uvolnění. Dochází tak k 
neřízenému, nežádoucímu nekontrolovatelnému, předčasnému a  
náhlému pádu či zřízení konstrukce, 

 zřícení části objektu nebo konstrukce po narušení nebo vybourání 
nosné zdi, pilíře a jiné nosné nebo podpěrné konstrukce (po ztrátě 
stability zdiva, po ztrátě vzpěrné stability pilířů apod.) 

 propadnutí pracovníka podlahou, stropem, střechou a jinými 
narušenými částmi starých a poškozených objektů, 

 zasažení pracovníka nebo i cizí osoby pádem materiálu (i 
drobnějšího) z výšky (nebezpečné je zejména zranění hlavy), 

 pád materiálu nebo části konstrukce v důsledku nesprávného 
způsobu bourání na osoby, 

 pád pracovníků z výšky z volného nezajištěného okraje bouraného  
objektu a nezajištěnými otvory v podlahách při ručním bourání a 
manipulaci s materiálem, při bourání střech, obvodových zdí, stropů 
apod., 
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 propíchnutím chodidla hřebíky a jinými ostrohrannými části, pořezání 
sklem a pod. 

 přiražení a přitlačení pracovníka k pevné konstrukci v důsledku 
nežádoucího pohybu břemene – při jeho zhoupnutí; 

Předpisy: 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 
 Vyhláška min. pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. o obecných 

technických požadavcích na výstavbu, 
 ČSN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

(1.95); 
 ČSN 73 0038 Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při 

přestavbách (6.86); 
 ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí (7.89, zm. a 10.90, 2 

8.94); 
 ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení (3.83 zm. a 7.86, 2 8.94); 
 ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení (4.79, zm. 1 4.95); 
 ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce (3.83, zm. a 7.86, 2 

98); 
 ČSN 73 8107 Trubková lešení; 
 ČSN 74 3305 Ochranné zábradlí. Základní ustanovení (6.89). 

Musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a nařízení dle vyhlášky č. 324/90 
Sb. Jedná se zejména o provádění prací ve výškách, na lešení a pod ním, 
manipulaci s elektrickou energií, elektrickými spotřebiči a mechanismy, 
manipulaci s těžkými břemeny, s hořlavinami, látkami zdraví škodlivými, jedy, 
látkami, které mohou proniknout do terénu a spodních vod apod. Při práci 
budou používány předepsané pracovní postupy a technologie dle příslušných 
ČSN, budou zabudovány  pouze materiály  s osvědčením o jakosti a vhodnosti  
použití pro daný účel. Ochranné pracovní pomůcky používat dle potřeby. 
Případné změny v technologii, způsoby výstavby, záměny materiálů zkoordinuje 
na vyzvání stavební technický dozor investora, který se podrobně seznámí s 
projektovou dokumentací a bude svou pravidelnou přítomností na stavbě dbát o 
správné a bezpečné provádění stavby. Autor projektu má právo v případě 
ohrožení zdraví lidí nebo v případě možnosti vzniku havárie z důvodů 
nedodržení technologických postupů výstavby či neodpovídajících záměn 
materiálů a závažných odchylek od schválené projektové dokumentace stavbu 
zastavit. Stavebník nebo dodavatel povede v průběhu výstavby až do ukončení 
řádně stavební deník. Autorský dozor projektanta bude vykonávat občasně, 
hlavně v důležitých etapách výstavby na vyzvání investora nebo zhotovitele 
stavby.  
 Při výstavbě nového objektu nebudou žádné bourací práce prováděny. 
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OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ: 
 
Název stavby:    RODINNÝ DŮM MANŽELŮ              
   SLAMĚNOVÝCH 
 

Místo stavby:    Lukoveček u Fryštáku, parcela č. 410/4  
      a 410/6 
 
Katastrální území:     Lukoveček, Fryšták 

 
Identifikační údaje investora:   manželé Slaměnovi 
 
Identifikační údaje projektanta:  Ing. arch. Jiří Jílek 
      Lešetín 
      760 01 Zlín 
 
Identifikační údaje prováděcí firmy: AZ Stav 
      Jírova 26 

      760 05 Zlín 
 
Celková cena stavby:   5 200 000 bez DPH 
      6 500 000 s DPH 
 
Předpokládaná doba výstavby:  08/2012 – 10/2013 
 
Základní charakteristika stavby: 
Nově navrhovaná stavba je řešena jako volně stojící zděný objekt rodinného 
domu, nepodsklepený, s plochou střechou. Objekt je navržen jako 
jednopodlažní. Objekt řeší celkově jednu samostatnou jednotku. Novostavba 
bude sloužit k bydlení a je navržena za účelem požadavku investora. Rodinný 
dům je navržen v souladu s regulačními podmínkami v územním plánu. 
Pozemek je situovaný na pozvolném, k JJV upadajícím svahu bez projevů 
svahových deformací. Základové konstrukce jsou železobetonové, svislé nosné 
konstrukce z keramických bloků, zastropení železobetonové monolitické. 
 
Kapacitní údaje stavby: 
Zastavěná plocha:     484 m2 

Obestavěný prostor:   1 073 m3 
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MATERIÁLY 

 
Výkaz výměr materiálu 

 

Název Měrná jednotka Množství + 10% prořez 

BLOKY POROTERM P+D tl. 
300MM 

M3 29,4 

BLOKY POROTERM P+D tl. 
365MM 

M3 101,8 

PŘEKLAD POROTHERM 
7,1/11,5/100 

KUS 3 

PŘEKLAD POROTHERM 
7,1/11,5/200 

KUS 2 

PŘEKLAD POROTHERM 23,8/100 KUS 9 

PŘEKLAD POROTHERM 
7,1/11,5/150 

KUS 6 

PŘEKLAD POROTHERM 
7,1/14,5/225 

KUS 9 

PŘEKLAD POROTHERM 23,8/250 KUS 9 

MALTA POROTHERM TM 22,5KG KUS 150-200 

POLYSTYREN tl.100mm mezi 
PŘEKL. 

M 20,25 

 
Primární doprava na stavbu 
Materiál  bude na stavbu dopraven nákladním automobilem s 

hydraulickou rukou ze stavebnin v ulici Dlouhá ve Zlíně na pokyn 
stavbyvedoucího. O převzetí rozhodne stavbyvedoucí. 

 
Sekundární doprava 
Dopravu palet po staveništi bude zajišťovat nakladač BOBCAT. 

Konečnou dopravu k pracovníkovi provádějicímu zdění bude zajišťovat 
pomocník. 
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Skladování  
Palety s tvárnicemi a překlady se budou skladovat na nekryté skládce 

materiálu. Prostor pod paletami bude vysypán štěrkem. Pytle se zdící maltou v 
uzamykatelném plechovém přístřešku. 
 
PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 Mistr odpovědný za zdění stvrdí svým podpisem do stavebního deníku 
převzetí základových pasů po kontrole jejich šířky, neporušenosti a rovinosti.    
 
PRACOVNÍ PODMÍNKY  
 Rozvod elektrické energie bude zajištěn z rozvodné skříně (pro 220 a 
380 V). Vodovod je napojen na veřejnou síť. 
 

 Na staveništi je jedna unimo-buňka pro uschování osobních věcí 
pracovníků, dále slouží jako převlékárna a šatna. Základní hygienické podmínky 
budou zajištěny mobilním WC s umývárnou (jako WC bude použita chemická 
toaleta) 

 
Veškeré práce budou provedeny osobami kvalifikovanými v  daném 

odvětví. Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými 
normami a požadavky investora. Nedodržení některé z uvedených podmínek by 
mohlo mít za následek odstoupení od smlouvy ze strany investora a případně 
úhradu vzniklých škod investorovi 

 
Pro pohyb vozidel ke skládce materiálů slouží staveništní cesta. 
Veškeré práce smějí být prováděny do +5°C, nesmí pršet a foukat silný 

nebo nárazovitý vítr. 
 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  
Vedoucí pracovní čety  -1 
Zedníci   -2 
Pomocníci   -6  
 

Všichni pracovníci musí být před započetím prací prokazatelně 
proškoleni v BOZP, seznámeni s vykonávanou prací a požadavky na kvalitu. 
Zednický mistr musí mít praxi min. 1 rok v provádění zděných konstrukcí, 
zedníci musí být vyučeni v oboru „zedník“. Na pomocníky nejsou kladeny 
požadavky na kvalifikaci 

 
Za kontrolu dodržování technologických norem, veškerých předpisů a 

finální kvalitu díla je zodpovědný zednický mistr. Všichni pracovníci jsou povinni 
dodržovat technologické normy či předpisy a řádně vykonávat zadanou práci. 

   
STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

Paletový vozík, značkovací šňůra(brnkačka), špagát, zednická tužka, 
zednické kladívko, stavební vědra na vodu a maltu,svinovací metr, pásmo, 
stavební kolečka, vysouvací nůž , hliníková vodováha. 
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Míchačka stavební elektrická Lescha Euromix 125  
-objem 130l 
-příkonu 500W 
-hmotnosti 55kg 
-max.objem suché směsi 80l, mokré směsi 97l 

 
Každý pracovník musí nosit obuv s pevnou špičkou, ochrannou přilbu, 

pracovní oděv, reflexní vestu a používat ochranné rukavice. 
 
PRACOVNÍ POSTUPY 
 

Pro stěnu obvodovou z tvárnic POROTHERM 36,5 P+D 
 

 Vyznačení budoucích stěn 
Vyznačení budoucích stěn bude provedeno značkovací šňůrou a 

označení se provede na základových pasech přesně podle projektu. Dále se 
označí případné dveřní otvory. 

 
Příprava podkladu 

Podklad (zákl.pas) musí být rovný. Případné nerovnosti vyrovnáme 
maltou. Na vyrovnaný povrch položíme hydroizolační pás, který musí 
přesahovat min. 150mm budoucí líc stěny. 
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Zdění 1.vrstvy cihel 
První vrstva musí být provedena zásadně na vápenocementovou maltu, 

nikoliv tepelně izolační. Tuto vrstvu necháme vklidu nejméně do následujícího 
dne 

 
 
 
 

Založení dalších vrstev 
Nejprve založíme rohy stěn. Mezi těmito rohy natáhneme zednickou 

šňůru. 

  
 

 
 
 
Zdění 

Maltu ložné spáry naneseme rovnoměrně po celé šířce stěny. Do této 
malty zdíme danou vrstvu cihel podle provázku. Takto pokračujeme vrstvu po 
vrstvě až po výšku stropní konstrukce. Svislé spáry se maltou nevyplňují. 
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Otvory 
Nad okeními či dveřními otvory provedeme překlady dle výkresové 

dokumentace. Překlady POROTHERM klademe do vrstvy malty. Přesah 
překladu musí být min. 125mm na každé straně.  

 
Pro stěnu vnitřní nosnou z tvárnic POROTHERM 30 P+D 
 

Vyznačení budoucích stěn 
Vyznačení budoucích stěn bude provedeno značkovací šňůrou a 

označení se provede na základových pasech přesně podle projektu. Dále se 
označí případné dveřní otvory. 

 
Příprava podkladu 

Podklad (zákl.pas) musí být rovný. Případné nerovnosti vyrovnáme 
maltou. Na vyrovnaný povrch položíme hydroizolační pás, který musí 
přesahovat min. 150mm bbudoucí líc stěny.  

 
 

 
Zdění 1.vrstvy cihel 

První vrstva musí být provedena zásadně na vápenocementovou maltu, 
nikoliv tepelně izolační. Tuto vrstvu necháme vklidu nejméně do následujícího 
dne. 
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Založení dalších vrstev 
Nejprve založíme rohy stěn. Mezi těmito rohy natáhneme zednickou 

šňůru. 

 
Zdění 

Tepelně-izolační maltu ložné spáry naneseme rovnoměrně po celé šířce 
stěny. Do této malty zdíme danou vrstvu cihel podle provázku. Takto 
pokračujeme vrstvu po vrstvě až po výšku stropní konstrukce. Svislé spáry se 
maltou nevyplňují. 
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Otvory 
Nad okeními či dveřními otvory provedeme překlady dle výkresové 

dokumentace. Překlady POROTHERM klademe do vrstvy malty. Přesah 
překladu musí být min. 125mm na každé straně.  
  

Závady v provádění a jejich odstranění 
 

Špatné založení 1.vrstvy – důsledné kontroly vodorovnosti horní strany a boku 
bloků, kontrola kolmosti bloků v rozích. 
 
Odklon od svislice – pravidelná kontrola vodováhou během provádění 
 
Příliš velká tloušťka zdící malty v ložných spárách 
 
 Přejímka 
 Po kontrole správné výšky stěn, jejich svislosti, tloušťce potvrdí jejich 
přejímku do stavebního deníku mistr odpovědný za provádění vodorovných 
monolitických konstrukcí a stavbyvedoucí. 
 
JAKOST A KONTROLA 

Vyžadují se kontroly vstupní, mezioperační a výstupní. Tyto se řídí 
zpracovanými Kontrolními a zkušebními plány (příloha č.6) které je nutno 
archivovat stejně jako stavební deník. 

 
a) kontrola vstupní – před započetím prací je nutno zkontrolovat rovinnost 
základových pasů a podkladní betonové mazaniny, jejich čistotu, neporušenost.  
b)kontrola mezioperační – je nutno kontrolovat vytyčení stěn, jejich svislost, 
polohu otvorů, technologii provádění, používání předepsaných materiálů. 
c)kontrola výstupní – kontrola polohy stěn, výška stěn, umístění otvorů, 
svislost stěn, spáry(nesmí přetékat malta, musí mít tl. max 5mm), použité 
materiály. 
 

Případné nedostatky je nutné zapsat do stavebního deníku a sjednat 
způsob jejich nápravy. 
 
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 BOZ bude prováděna v souladu s NV 591/2006Sb. a vyhlášky č. 
362/2005Sb. Viz.část č.8. 

Před záhájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě proškoleni o 
bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato 
opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. Na staveništi bude 
vyžadováno nošení ochranných pomůcek. Zejména bude kladen důraz na 
nošení reflexní vesty, dále nošení ochranné helmy a pracovní obuvi. Bez těchto 
ochranných pomůcek nesmí být žádná osoba vpuštěna na staveniště. 
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EKOLOGIE 
 Na staveništi se bude třídit odpad na plasty, papír, nebezpečný a směsný 
stavební odpad. První tři se budou odvážet do sběrného dvora, ostatní na 
skládku nebezpečného odpadu. Všechna potvrzení o uložení odpadů se budou 
archivovat kvůli případné kontrole. 
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OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ: 
 
Název stavby:    RODINNÝ DŮM MANŽELŮ              
   SLAMĚNOVÝCH 
 

Místo stavby:    Lukoveček u Fryštáku, parcela č. 410/4  
      a 410/6 
 
Katastrální území:     Lukoveček, Fryšták 

 
Identifikační údaje investora:   manželé Slaměnovi 
 
Identifikační údaje projektanta:  Ing. arch. Jiří Jílek 
      Lešetín 
      760 01 Zlín 
 
Identifikační údaje prováděcí firmy: AZ Stav 
      Jírova 26 

      760 05 Zlín 
 
Celková cena stavby:   5 200 000 bez DPH 
      6 500 000 s DPH 
 
Předpokládaná doba výstavby:  08/2012 – 10/2013 
 
Základní charakteristika stavby: 
Nově navrhovaná stavba je řešena jako volně stojící zděný objekt rodinného 
domu, nepodsklepený, s plochou střechou. Objekt je navržen jako 
jednopodlažní. Objekt řeší celkově jednu samostatnou jednotku. Novostavba 
bude sloužit k bydlení a je navržena za účelem požadavku investora. Rodinný 
dům je navržen v souladu s regulačními podmínkami v územním plánu. 
Pozemek je situovaný na pozvolném, k JJV upadajícím svahu bez projevů 
svahových deformací. Základové konstrukce jsou železobetonové, svislé nosné 
konstrukce z keramických bloků, zastropení železobetonové monolitické. 
 
Kapacitní údaje stavby: 
Zastavěná plocha:     484 m2 

Obestavěný prostor:   1 073 m3 
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MATERIÁLY 
 

Výkaz výměr materiálu 
 

Název Měrná jednotka 
Množství (+ 10% 

prořez) 

PŘÍČKOVKY POROTERM  tl. 
115MM 

M2 80,48 

PŘÍČKOVKY POROTERM  tl. 
80MM 

M2 31,78 

PŘEKLAD POROTHERM 
7,1/11,5/125 

KUS 6 

MALTA POROTHERM PROFI 
22,5KG 

KUS 40 

 
Primární doprava na stavbu 
Materiál  bude na stavbu dopraven nákladním automobilem s 

hydraulickou rukou ze stavebnin v ulici Dlouhá ve Zlíně na pokyn 
stavbyvedoucího. O převzetí rozhodne stavbyvedoucí. 

 
Sekundární doprava 
Dopravu palet po staveništi bude zajišťovat nakladač BOBCAT. 

Konečnou dopravu k pracovníkovi provádějicímu zdění bude zajišťovat 
pomocník. 

Skladování  
Palety s tvárnicemi a překlady se budou skladovat na nekryté skládce 

materiálu. Prostor pod paletami bude vysypán štěrkem. Pytle se zdící maltou v 
uzamykatelném plechovém přístřešku. 

 
PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 Mistr odpovědný za zdění stvrdí svým podpisem do stavebního deníku 
převzetí hrubé podlahy jako podkladu pro zdění příček, po kontrole 
neporušenosti a rovinosti.  
   
PRACOVNÍ PODMÍNKY  
 Rozvod elektrické energie bude zajištěn z rozvodné skříně (pro 220 a 
380 V). Vodovod je napojen na veřejnou síť. 
 

 Na staveništi je jedna unimo-buňka pro uschování osobních věcí 
pracovníků, dále slouží jako převlékárna a šatna. Základní hygienické podmínky 
budou zajištěny mobilním WC s umývárnou (jako WC bude použita chemická 
toaleta). 
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Veškeré práce budou provedeny osobami kvalifikovanými v  daném 
odvětví. Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými 
normami a požadavky investora. Nedodržení některé z uvedených podmínek by 
mohlo mít za následek odstoupení od smlouvy ze strany investora a případně 
úhradu vzniklých škod investorovi. 

 
Pro pohyb vozidel ke skládce materiálů slouží staveništní cesta. 
Veškeré práce smějí být prováděny do +5°C. 
 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  
Vedoucí pracovní čety  -1 
 Zedníci   -1 
Pomocníci   -3  
 

Všichni pracovníci musí být před započetím prací prokazatelně 
proškoleni v BOZP, seznámeni s vykonávanou prací a požadavky na kvalitu. 
Zednický mistr musí mít praxi min. 1 rok v provádění zděných konstrukcí, 
zedníci musí být vyučeni v oboru „zedník“. Na pomocníky nejsou kladeny 
požadavky na kvalifikaci 

 
Za kontrolu dodržování technologických norem, veškerých předpisů a 

finální kvalitu díla je zodpovědný zednický mistr. Všichni pracovníci jsou povinni 
dodržovat technologické normy či předpisy a řádně vykonávat zadanou práci. 

  
STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 Paletový vozík, značkovací šňůra(brnkačka), špagát, zednická tužka, 
zednické kladívko, stavební vědra na vodu a maltu,svinovací metr, pásmo, 
stavební kolečka, vysouvací nůž , hliníková vodováha. 
Míchačka stavební elektrická Lescha Euromix 125  
-objem 130l 
-příkonu 500W 
-hmotnosti 55kg 
-max.objem suché směsi 80l, mokré směsi 97l 
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Každý pracovník musí nosit obuv s pevnou špičkou, ochrannou přilbu, 
pracovní oděv, reflexní vestu a používat ochranné ruka 

 
PRACOVNÍ POSTUPY 
 
 Zdění z příčkovek POROTHERM 
 
Vyznačení budoucích stěn 

Vyznačení budoucích stěn bude provedeno značkovací šňůrou a 
označení se provede na podkladní betonové mazanině přesně podle projektu. 
Dále se označí případné dveřní otvory. 

 
Příprava podkladu 

Podklad (zákl.pas) musí být rovný. Případné nerovnosti vyrovnáme 
maltou. Na vyrovnaný povrch položíme hydroizolační pás, který musí 
přesahovat min. 150mm bbudoucí líc stěny.  
 
Zdění 1.vrstvy cihel 

První vrstva musí být provedena zásadně na vápenocementovou maltu, 
nikoliv tepelně izolačn.Minimální tloušťka této vrstvy je 10mm. Tuto vrstvu 
necháme vklidu nejméně do následujícího dne 

 
 

 
 
Založení dalších vrstev 

Nejprve založíme rohy stěn. Mezi těmito rohy natáhneme zednickou 
šňůru. 
Zdění 
 

Maltu ložné spáry naneseme rovnoměrně po celé šířce stěny. Do této 
malty zdíme danou vrstvu cihel podle provázku. Takto pokračujeme vrstvu po 
vrstvě až po výšku stropní konstrukce. Svislé spáry se maltou nevyplňují 
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Navázání na nosné konstrukce 
Příčky navazujeme tzv. „na tupo“. Tzn. Líc příčkovky lícuje s nosnou 

stěnou. Tuto ložnou spáru je nutno zamaltovat a každou 2!!! vrstvu pomocí trnu 
z antikorozní oceli zakotvit do nosné stěny.  

  

 
 

Otvory 
Z důvodu použití obložkových zárubní nad dveřními otvory provedeme 

překlady dle výkresové dokumentace. Překlady POROTHERM klademe do 
vrstvy malty. Přesah překladu musí být min. 125mm na každé straně. 
 
Ukončení u stropní konstrukce 
 Vzniklá mezera mezi poslední vrstvou příčkovek a stropní konstrukce 
bude zatmelena montážní PUR pěnou. Přebývající pěnu odřežeme (srovnáme 
s lícovými stranami zdiva). 
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Závady v provádění a jejich odstranění 
 

Špatné založení 1.vrstvy – důsledné kontroly vodorovnosti horní strany a boku 
bloků, kontrola kolmosti bloků v rozích. 
 
Odklon od svislice – pravidelná kontrola vodováhou během provádění 
 
Příliš velká tloušťka zdící malty v ložných spárách 

 
Přejímka 

 Po kontrole správného napojení na vodorovné nosné konstrukce, jejich 
svislosti, tloušťce a poloze otvorů potvrdí jejich přejímku do stavebního deníku 
stavbyvedoucí. 
 
JAKOST A KONTROLA 

Vyžadují se kontroly vstupní, mezioperační a výstupní. Tyto se řídí 
zpracovanými Kontrolními a zkušebními plány (příloha č.6) které je nutno 
archivovat stejně jako stavební deník. 
a) kontrola vstupní – před započetím prací je nutno zkontrolovat rovinnost 
stropů a podlah, přesné množství a druh potřebného materiálu a zda nedošlo k 
jeho poškození během dopravy a skladování, celistvost povrchu a vlhkost. 
b)kontrola mezioperační – jedná se především o kontrolu zda jsou příčky 
řádně vyznačeny dle projektu, svislost, správné provedení prostupů a otvorů a 
jejich přeměření dle projektu, správné používání materiálů. 
c)kontrola výstupní – je nutno zkontrolovat přesnou polohu všech příček 
přesně podle projektu, včetně umístění všech konstrukcí pro zavěšení WC, 
umyvadel a kuchyňských linek, dále přesnou polohu ocelových zárubní, 
provedeme kontrolu rovinnosti dvoumetrovou latí a vodováhou. Max. odchylka 
je 2mm o rovinnosti při měření dvoumetrovou latí. Dále musí být řádné 
provedení vyspárování. 
 

Případné nedostatky je nutné zapsat do stavebního deníku a sjednat 
způsob jejich nápravy. 

 
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 BOZ bude prováděna v souladu s NV 591/2006Sb. a vyhlášky č. 
362/2005Sb. Viz.část 8. 
Před záhájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě proškoleni o 
bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato 
opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. Na staveništi bude 
vyžadováno nošení ochranných pomůcek. Zejména bude kladen důraz na 
nošení reflexní vesty, dále nošení ochranné helmy a pracovní obuvi. Bez těchto 
ochranných pomůcek nesmí být žádná osoba vpuštěna na staveniště. 
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EKOLOGIE 
 Na staveništi se bude třídit odpad na plasty, papír, komunální a 
nebezpečný odpad. První tři se budou odvážet do sběrného dvora, ostatní na 
skládku nebezpečného odpadu. Všechna potvrzení o uložení odpadů se budou 
archivovat kvůli případné kontrole. 
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OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ: 
 
Název stavby:    RODINNÝ DŮM MANŽELŮ              
   SLAMĚNOVÝCH 
 

Místo stavby:    Lukoveček u Fryštáku, parcela č. 410/4  
      a 410/6 
 
Katastrální území:     Lukoveček, Fryšták 

 
Identifikační údaje investora:   manželé Slaměnovi 
 
Identifikační údaje projektanta:  Ing. arch. Jiří Jílek 
      Lešetín 
      760 01 Zlín 
 
Identifikační údaje prováděcí firmy: AZ Stav 
      Jírova 26 

      760 05 Zlín 
 
Celková cena stavby:   5 200 000 bez DPH 
      6 500 000 s DPH 
 
Předpokládaná doba výstavby:  08/2012 – 10/2013 
 
Základní charakteristika stavby: 
Nově navrhovaná stavba je řešena jako volně stojící zděný objekt rodinného 
domu, nepodsklepený, s plochou střechou. Objekt je navržen jako 
jednopodlažní. Objekt řeší celkově jednu samostatnou jednotku. Novostavba 
bude sloužit k bydlení a je navržena za účelem požadavku investora. Rodinný 
dům je navržen v souladu s regulačními podmínkami v územním plánu. 
Pozemek je situovaný na pozvolném, k JJV upadajícím svahu bez projevů 
svahových deformací. Základové konstrukce jsou železobetonové, svislé nosné 
konstrukce z keramických bloků, zastropení železobetonové monolitické. 
 
Kapacitní údaje stavby: 
Zastavěná plocha:     484 m2 

Obestavěný prostor:   1 073 m3 
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VÝPIS MATERIÁLU 
 

Výkaz výměr materiálu 
 

Název Měrná jednotka Množství 

VÝZTUŽ 10 505 T 8,86 

DISTANČNÍ PODLOŽKA KUS 2500 

3VRSTVÉ BEDNÍCÍ DESKY PERI 
2000x500MM 

KUS 145 

NOSNÍK VT20K KUS 110 

STROPNÍ STOJKY PERI 
MULTIPROP 

KUS 240 

BETON C 30/37 M3 80,59 

 
Primární doprava na stavbu 
Výztuž bude na stavbu dopravena na nákladním automobilu s 

podvalníkem, na staveništi bude složen autojeřábem. Beton bude na staveniště 
dopraven autodomíchávačem. Prvky bednění dodá firma PERI po potvrzení 
objednávky stavbyvedoucím. O převzetí rozhodne stavbyvedoucí.  

 
Sekundární doprava 
Beton se bude dopravovat do bednění pomocí čerpadla na beton. Výztuž 

budou pracovníci vázat přímo na místě. 
 
Skladování  
Materiál nebude skladován, bude dopraven dle aktuální potřeby. 

Krátkodobé uložení systémového bednění 
 
PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 Mistr odpovědný za provádění vodorovných konstrukcí stvrdí svým 
podpisem do stavebního deníku převzetí svislých nosných konstrukcí, po 
kontrole neporušenosti, svislosti, neporušenosti a poloze jednotlivých zdí. 
 
PRACOVNÍ PODMÍNKY  
 Rozvod elektrické energie bude zajištěn z rozvodné skříně (pro 220 a 
380 V). Kanalizace s vodovodem jsou napojeny na veřejnou síť. Na staveništi je 
jedna unimo-buňka pro uschování osobních věcí pracovníků, dále slouží jako 
převlékárna a šatna. Základní hygienické podmínky budou zajištěny mobilním 
WC s umývárnou (jako WC bude použita chemická toaleta). 
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Veškeré práce budou provedeny osobami kvalifikovanými v  daném 
odvětví. Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými 
normami a požadavky investora. Nedodržení některé z uvedených podmínek by 
mohlo mít za následek odstoupení od smlouvy ze strany investora a případně 
úhradu vzniklých škod investorovi. 

 
 Pro personální obsazení stavby bude k dispozici převlékarna  a sociální 
zařízení. Toto bude řešeno pomocí dvou mobilních buněk a chemického WC. 

Pro pohyb vozidel ke skládce materiálů slouží staveništní cesta. 
 
Veškeré práce smějí být prováděny do +5°C, nesmí pršet a foukat silný 

či nárazovitý vítr. 
 
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  
Vedoucí pracovní čety -1 
Betonáři   -2 
Vazači výztuže  -3 
Pomocníci   -6 
 

Všichni pracovníci musí být před započetím prací prokazatelně 
proškoleni v BOZP, seznámeni s vykonávanou prací a požadavky na kvalitu. 
mistr musí mít praxi min. 1 rok v provádění železobetonových konstrukcí + 
vazačské zkoušky. Betonáři musí mít praxi min 0,5 roku, vazači vazačské 
zkoušky. Na pomocníky nejsou kladeny požadavky na kvalifikaci. 

 
Za kontrolu dodržování technologických norem, veškerých předpisů a 

finální kvalitu díla je zodpovědný zednický mistr. Všichni pracovníci jsou povinni 
dodržovat technologické normy či předpisy a řádně vykonávat zadanou práci.   

 
STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 Hrabla na beton, srovnávací lať, vázací drát, kleště, stavební vědra, 
svinovací metr, stavební kolečka, hliníková vodováha. 
Autodomíchávač STETTER umístěn na automobilovém podvozku 
-objem 8m3 
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Čerpadlo betonu SCHWING typového označení S 39 SX umístěném na 
automobilovém podvozku 
-dosah do výšky: 38,7m 
-dosah délkový 34,7m 
-4 ramena 
-šířka zapatkování vpředu 7,94m 
-šířka zapatkování vzadu 6,40m 
 

 
Vibrační lišta Masalta MCD-4 
-motor Honda GX 36 o výkonu 1,1 kW 
-váha lišty 12,7 kg 
-pracovní záběr lišty 1,8m 

  
Každý pracovník musí nosit obuv s pevnou špičkou, ochrannou přilbu, 

pracovní oděv, reflexní vestu a používat ochranné rukavice 
 
 
 
 
 
 



47 

 

PRACOVNÍ POSTUPY 
 

Strop monolitický železobetonový 
 

Montáž bednění 
Bednění je systémové značky PERI, systém MULTIFLEX. Na stojky se 

nainstalují podélné,příčné nosníky a bednící stropní dílce . 

 
 

Opatření odbedňovacím nátěrem 
Bednící dílce se opatří nátěrem odbedňovacím přípravkem značky 

SEPAROL. 
 

Výztuž 
Vazači provedou vložení a svázání výztuže dle projektové dokumentace. 

Je nutné dbát především na správnou polohu výztuže a její krytí. Krytí se zajistí 
distančními podložkami rozměrů daných dle projektové 
dokumentace(požadavkem na krytí). 

  
Převzetí výztuže 

Před zahájením betonáže je nutné, aby výztuž zkontroloval statik a její 
převzetí potvrdil podpisem do stavebního deníku. 

 
Prostupy 

Prostupy nutno před betonáží vybednit pomocí dřevěných prken 
v místech prostupu střešních svodů dle projektové dokumentace. 

 
Betonáž 

Stropní desku tl. 180mm zaléváme betonem C30/37 dovezeným 
z betonárny ve Zlíně. Beton je do bednění dopravován z domíchávačů 
čerpadlem na beton, kde je pomocníky s hrably případně rozhrnován dle 
potřeby. Je nutné zvláště dbát na to, aby nedocházelo k posouvání výztuže. 
Beton smí padat z max. výšky 0,5m. Beton je ponorným vibrátorem vibrován 
v místech cca 0,5 od sebe vzdálených. Po dosažení tloušťky 180mm je povrch 
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srovnán stahovací latí a vodorovnost povrchu zkontrolována hliníkovou 
vodováhou. V polovině betonáže odlijeme 2 zkušební kostky které budou 
podrobeny zkoušce v akreditované zkušebně. 
 
Ošetřování 
 Beton 2x za den kropíme, v případě možnosti poklesu venkovní teploty 
k bodu mrazu beton překryjeme např.geotextilií. 
 
Odbednění 

Po 7 dnech se odstraní celé bednění, zůstane pouze jedna polovina 
svislých stojek sloužící jako podpora než beton dosáhne plné únosnosti. Tyto 
se odstraní po 28 dnech. 

 
Závady v provádění a jejich odstranění 
 

Špatně vyvázaná výztuž – důsledná kontrola dle projektové dokumentace. 
 
Špatně vibrovaný beton – hrozí vytvoření „hnízd“ zejména v místech styku 
výztuží, důsledná kontrola vibrování 
 
Špatné umístění otvorů 
 
Nesprávné nebo nedostatečné ošetřování – hrozí popraskání betonu, 
snížení pevnosti, možnost koroze výztuže. 

 
Přejímka 

 Jsou dvě. Přejímku výztuže provádí statik a zapisuje ji do Kontrolního a 
zkušebního plánu(KZP) a do stavebního deníku. Po betonáži a kontrole dle 
KZP přejímku provádí stavbyvedoucí současně se zápisem do KZP a 
stavebního deníku. 

 
JAKOST A KONTROLA 

Vyžadují se kontroly vstupní, mezioperační a výstupní. Tyto se řídí 
zpracovanými Kontrolními a zkušebními plány (příloha č.7) které je nutno 
archivovat stejně jako stavební deník. 

 
a) kontrola vstupní – před započetím prací je nutno zkontrolovat polohu 
nosných stěn, jejich čistotu, neporušenost.  
b)kontrola mezioperační – je nutno kontrolovat správné provedení bednění, 
natření odbedňovacím přípravkem, polohu a materiál výztuže, převzetí výztuže, 
polohu prostupů, způsob ukládání betonové směsi, vibrování betonové směsi, 
ošetřování. 
c)kontrola výstupní – Rovinnost povrchu(rozdíl max. 5mm na 2m lati), pevnost 
betonu(na kostkách v laboratoři), vizuální kvalita povrchu(pohledem), 
prostupy(poloha, rozměry). 
 

Případné nedostatky je nutné zapsat do stavebního deníku a sjednat 
způsob jejich nápravy. 
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BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 BOZ bude prováděna v souladu s NV 591/2006Sb. a vyhlášky č. 
362/2005Sb. Viz.příloha č.8. 

Před záhájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě proškoleni o 
bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato 
opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. Na staveništi bude 
vyžadováno nošení ochranných pomůcek. Zejména bude kladen důraz na 
nošení reflexní vesty, dále nošení ochranné helmy a pracovní obuvi. Bez těchto 
ochranných pomůcek nesmí být žádná osoba vpuštěna na staveniště. 

 
EKOLOGIE 
 Na staveništi se bude třídit odpad na plasty, papír, komunální a 
nebezpečný odpad. První tři se budou odvážet do sběrného dvora, ostatní na 
skládku nebezpečného odpadu. Všechna potvrzení o uložení odpadů se budou 
archivovat kvůli případné kontrole. 
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OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ: 
 
Název stavby:    RODINNÝ DŮM MANŽELŮ              
   SLAMĚNOVÝCH 
 

Místo stavby:    Lukoveček u Fryštáku, parcela č. 410/4  
      a 410/6 
 
Katastrální území:     Lukoveček, Fryšták 

 
Identifikační údaje investora:   manželé Slaměnovi 
 
Identifikační údaje projektanta:  Ing. arch. Jiří Jílek 
      Lešetín 
      760 01 Zlín 
 
Identifikační údaje prováděcí firmy: AZ Stav 
      Jírova 26 

      760 05 Zlín 
 
Celková cena stavby:   5 200 000 bez DPH 
      6 500 000 s DPH 
 
Předpokládaná doba výstavby:  08/2012 – 10/2013 
 
Základní charakteristika stavby: 
Nově navrhovaná stavba je řešena jako volně stojící zděný objekt rodinného 
domu, nepodsklepený, s plochou střechou. Objekt je navržen jako 
jednopodlažní. Objekt řeší celkově jednu samostatnou jednotku. Novostavba 
bude sloužit k bydlení a je navržena za účelem požadavku investora. Rodinný 
dům je navržen v souladu s regulačními podmínkami v územním plánu. 
Pozemek je situovaný na pozvolném, k JJV upadajícím svahu bez projevů 
svahových deformací. Základové konstrukce jsou železobetonové, svislé nosné 
konstrukce z keramických bloků, zastropení železobetonové monolitické. 
 
Kapacitní údaje stavby: 
Zastavěná plocha:     484 m2 

Obestavěný prostor:   1 073 m3 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU A JEJÍ PROVOZ 
Plocha parcely 410/4:    1112 m2 
Plocha parcely 410/6:    1123 m2 
Plocha parcely 410/7(příjezd.komunikace): 171 m2 
Zastavěná plocha novostavby RD (bez teras):  312,4 m2 
Zastavěná plocha novostavby RD (vč.teras):  397,3 m2 
Zastavěná plocha vodní plochy:    86,7 m2 
Zastavěná plocha celkem:    484,0 m2 
Zpevněné plochy zakryté:    52,0 m2 
 
POPIS STAVENIŠTĚ 

Staveniště se nachází v Lukovečku u Fryštáku, okr.Zlín na parcelách č. 
410/4, 410/6, 410/7. Má celkovou výměru 2406 m2. Staveniště je oplocené, s 
vlastním sociálním zařízením, krytými i nekrytými sklady materiálu, vlastní 
částečně zpevněnou staveništní komunikací a přípojkami vody a el.energie. 
 Pozemek je situován v místě, kde existuje funkční, provozovaná 
a užívaná dopravní a technická infrastruktura, která je využita. 
 
HRANICE STAVENIŠTĚ 
 Hranici staveniště tvoří hranice pozemku. Oplocení pozemku,tj. 
staveniště je pomocí dílců z trapézového plechu (rám z trubek, výplň trapézový 
plech). Tyto dílce jsou spojeny ocelovými sponkami a ve spodní části ukotveny 
v přenosném kovovém stojanu (vždy dva dílce na jeden stojan). Výška oplocení 
je 2m, pronajaté je od firmy JOHNY SERVIS. Každých 10m musí být oplocení 
opatřeno tabulkou „ZÁHAZ VSTUPU NA STAVENIŠTĚ“. 
 
ZÁKLADNÍ KONCEPCE STAVENIŠTNÍHO PROVOZU 
 Vlivem stavby nedojde k nárůstu dopravy na přilehlé komunikaci. Tato 
komunikace bude průjezdná v obou směrech bez omezení, pouze 
s upozorněním na výjezd ze stavby v obou směrech. 
 Ke kanceláři a sociálním zařízením povede chodník ze štěrkodrtě pod 
kterým bude umístěna geotextilie usnadňující jeho odstranění. 
 Pro pohyb vozidel slouží vnitrostaveništní cesta ze štěrkodrtě široká 
3,5m. 
 
OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
  

Kancelář stavbyvedoucího 
 
1x OK01 Obytný kontejner 20“ firmy STG Trade Krnov 
Rozměry /dxšxv/: 6055 x 2435 x 2800mm 
Popis : základní výbava včetně elektroinstalace 
  1x dveře 810x1970 mm vnější 
  1x okno 1200x1200 mm 
  1x elektroinstalace, vč. topení 
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Šatna 
 
1x OK01 Obytný kontejner 20“ firmy STG Trade Krnov 
Rozměry /dxšxv/: 6055 x 2435 x 2800mm 
Popis : základní výbava včetně elektroinstalace 
  1x dveře 810x1970 mm vnější 
  1x okno 1200x1200 mm 
  1x elektroinstalace, vč. topení 
 
 Sociální zařízení 
 
1x SAN20-01  Sanitární kontejner 
Rozměry /dxšxv/: 6055 x 2435 x 2800mm 
Popis : základní výbava 
  2x sprchovací kout 2x WC 
  2x pisoár  5x umyvadlo 
  1x bojler 180l 
  1x elektroinstalace, vč. vytápění 
 
 Stavební buňky jsou situovány v severozápadním okraji staveniště u 
místa zpevněného vstupu pro pěší. 
 
 Staveništní přípojka vody 

Staveniště je na vodovodní řad připojeno dočasnou přípojkou DN 50 s 
vodoměrnou šachtou na hranici pozemku.Přípojka je vedena do stavební buňky 
s umývárnou, odkud je v případě potřeby hadicí dovedena k míchačce apod. 
Tato přípojka bude ke konci výstavby odstraněna. 
 
 Staveništní přípojka elektro 

Na stávající vedení NN v ulici je stavba napojena kabelem vedeným 
vzduchem(na provizorních sloupech). Stavenišťní rozvaděč je umístěn u 
kanceláře stavby. Odtud je proud rozveden dle potřeby po staveništi. 
 
 Staveništní přípojka kanalizace 

Je provedena samostatně pro staveništní buňky a bude spolu 
s vodovodní přípojkou pro staveniště odstraněna na konci výstavby v rámci 
likvidace staveniště. Bude provedena z KG PVC DN 150 v písečném loži tl. 10 
cm s revizní šachtou a poklopem. 
 
 Skládky materiálů 

Krytý – pro materiály vyžadující být v suchu a dále pro drobné nářadí 
jsou vyčleněny dvě plechové boudy na vzálenějším kraji staveniště vzhledem k 
ulici. K těmto skladům vede částečně zpevněná stavenišťní komunikace. 

Nekrytý- vedle krytých skladů je vyčleněna plocha pro materiály, které 
nejsou tolik náchylné k povětrnostním vlivům, zdící prvky, prefabrikáty apod. 

Skládka kameniva – nachází se těsně u uliční komunikace. Jsou zde 
uskladněny volně ložené sypké materiály, tak i jedno sylo na suché maltové 
směsi. 
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Sklad nářadí 
 Nářadí se bude skladovat na vyhrazeném místě v krytém skladu 
materiálu. 
 
 Skládka odpadů 

Kontejnery na odpad včetně informačních štítků na jaký odpad a kdo za 
něj zodpovídá 

 
Osvětlení 

Není řešeno.  
 
 Oplocení 

Oplocení pozemku, je pomocí dílců z trapézového plechu (rám z trubek, 
výplň trapézový plech). Tyto dílce jsou spojeny ocelovými sponkami a ve spodní 
části ukotveny v přenosném kovovém stojanu (vždy dva dílce na jeden stojan). 
Výška oplocení je 2m, celková délka 210m, pronajaté firmou JOHNY SERVIS. 
Každých 10m musí být oplocení opatřeno tabulkou „ZÁHAZ VSTUPU NA 
STAVENIŠTĚ“. 

 
Parkoviště 

Vzhledem k nízkému provozu na přilehlé místní komunikaci bude parkování 
osobních automobilů řešeno zde. 
 
VÝROBNÍ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 Pro potřeby zdění je zřízeno míchací centrum dle výkresu ZS, kam je v 
případě prací dovedena voda pomocí hadice a elektřina pomocí prodlužovacího 
kabelu. Tvoří jej stavební míchačka o objemu 130 l (viz část č.6). 
 
SOCIALNÍ A HYGIENICKÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 Na staveništi je umístěn 1 kontejner sloužící jako šatna a 1 kontejner 
sloužící jako umývárna a WC. 
 
ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLŮ PRO STAVBU 
 Materiál je dopravován na stavbu průběžně. Čerstvý beton dopraví 
autodomíchavače, uloží jej čerpadlo na beton. Nákladní automobily zajistí 
dopravu cihelných bloků, štěrku, písku, výztuže a zdích směsí. Drobný materiál 
a stroje zajistí lehčí nákladní automobily. 
 
LÉKAŘSKÉ OŠETŘENÍ 
 Každý pracovník musí být proškolen v zásadách poskytování první 
pomoci. Lékarnička je umístěna u stavbyvedoucího a na šatně. Každý úraz je 
nutno nahlásit stavbyvedoucímu, který jej zaznamená do knihy úrazů. 
 
BOZP 
 Viz.část 8 
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NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 Pro běžný stavební či komunální odpad budou přistaveny kontejnery na 
stavební odpad a směsný odpad, vyvážené dle potřeby. Případné nebezpečné 
odpady vyveze a zlikviduje specializovaná firma. 
 Při realizaci stavby se vyskytne následující odpad a z hlediska životního 
prostředí se jedná podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., resp. Vyhlášky 
381/2001- Katalog odpadů o následující odpady: 

 kategorizace 15 01 01 papírové obaly - místo uložení - sběrné 

suroviny 

 kategorizace 15 01 02 plastové obaly - místo uloženi - sběrné 

suroviny 

 kategorizace 15 01 03 dřevěné obaly - místo uložení - sběrné 

suroviny 

 kategorizace 15 01 06 směsné obaly - místo uložení - sběrné 

suroviny 

 kategorizace 17 01 01 úlomky betonu znečištěné -místo uložení 

na řízenou skládku 

 kategorizace 17 01 02 cihelny odpad - místo uloženi na řízenou 

skládku 

 kategorizace 17 04 05 železný šrot místo uloženi - sběrné 

suroviny 

 kategorizace 17 09 04 směsný stavební odpad - místo uložení - 

řízená skládka 

 kategorizace 17 03 02 asfaltové směsi (neobsahující dehet) 

 kategorizace 17 06 04 izolační materiály (bez obsahu azbestu 

a nebezpečných látek) 

 kategorizace 20 03 01 směsný komunální odpad 

 
POŽÁRNÍ OCHRANA 
 Pro stavbu musí být vypracován systém požární ochrany a požární řád, 
který vychází ze zákona č. 203/1994 Sb. a vyhláška MV ČSR č. 37 ze dne 30. 
5. 1956. Na stavbě je nezbytné dodržovat požárně bezpečnostní předpisy, 
zejména při svařování a prací s natavovacím hořákem a dodržovat zásady, 
které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví osob a zařízení 
staveniště. V prostoru staveniště je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm 
v blízkosti hořlavých a výbušných látek. Při práci s otevřeným ohněm je nutno 
dodržovat platné požární směrnice a předpisy. 
 Hasicí přístroje jsou umístěny v kanceláři stavbyvedoucího a na šatně. 
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OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ: 
 
Název stavby:    RODINNÝ DŮM MANŽELŮ              
   SLAMĚNOVÝCH 
 

Místo stavby:    Lukoveček u Fryštáku, parcela č. 410/4  
      a 410/6 
 
Katastrální území:     Lukoveček, Fryšták 

 
Identifikační údaje investora:   manželé Slaměnovi 
 
Identifikační údaje projektanta:  Ing. arch. Jiří Jílek 
      Lešetín 
      760 01 Zlín 
 
Identifikační údaje prováděcí firmy: AZ Stav 
      Jírova 26 

      760 05 Zlín 
 
Celková cena stavby:   5 200 000 bez DPH 
      6 500 000 s DPH 
 
Předpokládaná doba výstavby:  08/2012 – 10/2013 
 
Základní charakteristika stavby: 
Nově navrhovaná stavba je řešena jako volně stojící zděný objekt rodinného 
domu, nepodsklepený, s plochou střechou. Objekt je navržen jako 
jednopodlažní. Objekt řeší celkově jednu samostatnou jednotku. Novostavba 
bude sloužit k bydlení a je navržena za účelem požadavku investora. Rodinný 
dům je navržen v souladu s regulačními podmínkami v územním plánu. 
Pozemek je situovaný na pozvolném, k JJV upadajícím svahu bez projevů 
svahových deformací. Základové konstrukce jsou železobetonové, svislé nosné 
konstrukce z keramických bloků, zastropení železobetonové monolitické. 
 
Kapacitní údaje stavby: 
Zastavěná plocha:     484 m2 

Obestavěný prostor:   1 073 m3 
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MÍCHÁNÍ ZDÍCÍ MALTY 
Míchačka stavební elektrická Lescha Euromix 125  
-objem 130l 
-příkonu 500W 
-hmotnosti 55kg 
-max.objem suché směsi 80l, mokré směsi 97l 
 
 
 

 
 
 
Míchadlo RUBIMIX 9 BL 
- hmotnost 5,5kg 
- příkon 1200W 
- max.810ot/min 
- namíchá max. 65L směsi 
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RŮZNÉ DROBNÉ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZDĚNÍM 
Vrtačka BLACK and DECKER KR554CRESK 
- s příklepem 
-.2800 ot/min 
- příkon 550W 
- max. průměr otvoru ve dřevě 20mm 
- v oceli a zdivě 13mm 
 

 

 

Pila ocaska BOSCH PFZ 500 E 
- délka zdvihu 23mm 
- počet zdvihů 2700/min 
-, hmotnost 2kg 
-příkon 500W 
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Okružní pila BLACK and DECKER CD 601 

- hloubka řezu 55mm 
- vlastní odsávání 
- max otáčky 5500/min 
- průměr kotouče 170mm 
-výkon 1100W 
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BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
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OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ: 
 
Název stavby:    RODINNÝ DŮM MANŽELŮ              
   SLAMĚNOVÝCH 
 

Místo stavby:    Lukoveček u Fryštáku, parcela č. 410/4  
      a 410/6 
 
Katastrální území:     Lukoveček, Fryšták 

 
Identifikační údaje investora:   manželé Slaměnovi 
 
Identifikační údaje projektanta:  Ing. arch. Jiří Jílek 
      Lešetín 
      760 01 Zlín 
 
Identifikační údaje prováděcí firmy: AZ Stav 
      Jírova 26 

      760 05 Zlín 
 
Celková cena stavby:   5 200 000 bez DPH 
      6 500 000 s DPH 
 
Předpokládaná doba výstavby:  08/2012 – 10/2013 
 
Základní charakteristika stavby: 
Nově navrhovaná stavba je řešena jako volně stojící zděný objekt rodinného 
domu, nepodsklepený, s plochou střechou. Objekt je navržen jako 
jednopodlažní. Objekt řeší celkově jednu samostatnou jednotku. Novostavba 
bude sloužit k bydlení a je navržena za účelem požadavku investora. Rodinný 
dům je navržen v souladu s regulačními podmínkami v územním plánu. 
Pozemek je situovaný na pozvolném, k JJV upadajícím svahu bez projevů 
svahových deformací. Základové konstrukce jsou železobetonové, svislé nosné 
konstrukce z keramických bloků, zastropení železobetonové monolitické. 
 
Kapacitní údaje stavby: 
Zastavěná plocha:     484 m2 

Obestavěný prostor:   1 073 m3 
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DOPRAVA BETONU Z BETONÁRNÝ NA STAVENIŠTĚ 
Autodomíchávač STETTER umístěn na automobilovém podvozku 
-objem 8m3 
 

 
 
SVISLÁ DOPRAVA NA STAVENIŠTI  
Čerpadlo betonu SCHWING typového označení S 39 SX umístěném na 
automobilovém podvozku 
-dosah do výšky: 38,7m 
-dosah délkový 34,7m 
-4 ramena 
-šířka zapatkování vpředu 7,94m 
-šířka zapatkování vzadu 6,40m 
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VIBROVÁNÍ BETONOVÉ SMĚSI 
Vibrační lišta Masalta MCD-4 
-motor Honda GX 36 o výkonu 1,1 kW 
-váha lišty 12,7 kg 
-pracovní záběr lišty 1,8m 
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OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ: 
 
Název stavby:    RODINNÝ DŮM MANŽELŮ              
   SLAMĚNOVÝCH 
 

Místo stavby:    Lukoveček u Fryštáku, parcela č. 410/4  
      a 410/6 
 
Katastrální území:     Lukoveček, Fryšták 

 
Identifikační údaje investora:   manželé Slaměnovi 
 
Identifikační údaje projektanta:  Ing. arch. Jiří Jílek 
      Lešetín 
      760 01 Zlín 
 
Identifikační údaje prováděcí firmy: AZ Stav 
      Jírova 26 

      760 05 Zlín 
 
Celková cena stavby:   5 200 000 bez DPH 
      6 500 000 s DPH 
 
Předpokládaná doba výstavby:  08/2012 – 10/2013 
 
Základní charakteristika stavby: 
Nově navrhovaná stavba je řešena jako volně stojící zděný objekt rodinného 
domu, nepodsklepený, s plochou střechou. Objekt je navržen jako 
jednopodlažní. Objekt řeší celkově jednu samostatnou jednotku. Novostavba 
bude sloužit k bydlení a je navržena za účelem požadavku investora. Rodinný 
dům je navržen v souladu s regulačními podmínkami v územním plánu. 
Pozemek je situovaný na pozvolném, k JJV upadajícím svahu bez projevů 
svahových deformací. Základové konstrukce jsou železobetonové, svislé nosné 
konstrukce z keramických bloků, zastropení železobetonové monolitické. 
 
Kapacitní údaje stavby: 
Zastavěná plocha:     484 m2 

Obestavěný prostor:   1 073 m3 
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BEZPEČNOST PRÁCE 
 BOZ bude prováděna v souladu s NV 591/2006Sb. a vyhlášky č. 
362/2005Sb 
 
NV 591/2006Sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích  
 
Obecné požadavky 

I.    Požadavky na zajištění staveniště 

1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení 
následujících zásad: 

a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle 
oploceno do výšky nejméně  1,8 m.  Při vymezení staveniště se 
bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace 
s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 

b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých 
se provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést 
zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 
1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s 
ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být  
nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k tomuto 
nařízení, 

c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z 
provozních nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany 
provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným 
způsobem, například řízením provozu nebo  střežením, 

d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde 
hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny 
podle přílohy č. 3 části III. Bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, 
aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti,  a stanoví 
lhůty kontrol tohoto zabezpečení.  Zákaz vstupu  nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.  

3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a  
pohybově postiženéobsaženy v projektové dokumentaci, zajistí 
zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě  ohrazení  
staveniště  na veřejných prostranstvích  a veřejně  přístupných 
komunikacích    umožňovalo    bezpečný    pohyb    fyzických    osob  s 
pohybovým postižením jakož i se zrakovým postižením. 

4. Vjezdy  na staveniště pro vozidla musí být označeny  dopravními  
značkami,provádějícími   místní   úpravu   provozu   vozidel   na  
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staveništi.   Zákaz   vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být 
vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 

5. Před   zahájením   prací   v ochranných   pásmech   vedení,   staveb  
nebo   zařízen technického vybavení provede zhotovitel odpovídající 
opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, 
staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 

5. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn 
bezpečný  stav pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na 
osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 

6. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen 
pouze, pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými 
prostředky  zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn 
bezpečný pohyb po této ploše. 

7. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a  
manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví  
fyzických osob zdržujících se na  staveništi, popřípadě jeho 
bezprostřední blízkosti. 

II. Zařízení pro rozvod energie 

1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena,  
provedena a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem 
nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být 
dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu  elektrickým 
proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod  
energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu 
rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti 
fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody 
energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. 

2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové 
požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím 
ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí 
být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 
zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí 
být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. 
Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která 
nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena 
proti neoprávněné manipulaci. 

3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště 
nebo je odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit 
vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do ochranného 
pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných  strojů  
pod  vedením  vyloučit, je  nutno  umístit  závěsné   zábrany  a 
náležitá upozornění. 
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III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo 
hloubce musí být pevná a stabilní s ohledem na 

  a)    počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují,  
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho 
rozložení, 

c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
 

2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní 
samy o sobě, je třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným 
ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný pohyb celého 
pracoviště nebo jeho části. 

3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště 
způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy 
však po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly 
ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k  
tomuto nařízení a podle  pokynů výrobce  a v souladu  s požadavky  
zvláštních právních předpisů  a požadavky na organizaci práce a 
pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, 
aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo 
životního 
prostředí. 

5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k 
ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho 
okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního    prostředí    vlivem   
nepříznivých    povětrnostních    vlivů,    nevyhovujícího technického 
stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem 
jiných 
nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a 
o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 

6. Při   přerušení   práce   zajistí   zhotovitel   provedení   nezbytných   
opatření   k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení 
zápisu o provedených opatřeních. 

7. Dojde-li   v průběhu   prací   ke   změně   povětrnostní   situace   nebo   
geologických, hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, 
které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce  zejména při  
používání  a provozu  strojů,  zajistí  zhotovitel  bez zbytečného 
odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby 
byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se 
změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí 
příslušné fyzické osoby. 

8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z 
výšky nebo do hloubky    zajišťuje zhotovitel, aby    fyzické osoby 
pracující na takovém pracovišti osamoceně byly  seznámeny  s 
pravidly  dorozumívání pro případ nehody  a  stanoví účinnou formu 
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dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 

 

IV. OBECNÉ POŽADAVKY NA OBSLUHU STROJŮ 

 
-Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou 
zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, 
uložení podzemních vedení technického vybavení,  popřípadě jiných  
podzemních  překážek,   umístění  nadzemních  vedení  a překážek. 
-Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje.  Je-li stroj  vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v 
pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny 
proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
-Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení  stroje  do chodu zvukovým, případně  světelným 
výstražným signálem.  Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do 
chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické   osoby   opustily   
ohrožený   prostor;   není-li   v průvodní   dokumentaci   stroje stanoveno jinak, 
je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí 
být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění 
ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 
-Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním 
výstražným světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními 
předpisy. 
-Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel 
postupuje v souladu s podmínkami  stanovenými  podle   zvláštních  právních 
předpisů;   dohled  a podle okolností též bezpečnost provozu na pozemních 
komunikacích zajišťuje dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, 
které při této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní  prostředek 
výstražný  oděv  s vysokou viditelností.   Při  označení překážky provozu  
na   pozemních   komunikacích   se   řídí   ustanoveními   zvláštních   
právních předpisů. 

 

V. MÍCHAČKY 

 
-Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna 
v horizontální poloze. 
-Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
-Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno 
zasahovat do rotujícího bubnu. 
-Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty 
drženými v ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího 
bubnu. 
-Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. 
Při opravách, údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je 
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dovoleno vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn 
v horní poloze řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným 
prostředkem. 
-Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je -li stroj odpojen 
od přívodu elektrické energie. 
 

VI. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY PRO PŘEPRAVU BETONOVÝCH A JINÝCH 
SMĚSÍ 
 
-Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 
zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění 
výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s 
návodem k používání zajistí. 
-Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou 
vizuální kontrolu. 

 

VII. ČERPADLA SMĚSI A STROJNÍ OMÍTAČKY 

 
-Potrubí, hadice, dopravníky,  skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro 
dopravu betonové  směsí musí být vedeny  a zajištěny tak,  aby 
nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání například lešení, bednění, 
stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. 
-Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby 
zrušen podle návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
-Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby 
riziko zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu  vlivem  
dynamických účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 
-Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. 
Při strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání 
mezi fyzickými osobami provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 
-Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod 
tlakem. 
-Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd 
nevyžadující složité a opakované couvání vozidel. 
-Při provozu čerpadel není dovoleno přehýbat hadice, manipulovat se 
spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou -li pro to 
konstruovány, vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru 
u koncovky hadice. 
 

-Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby 
obslužné místo bylo přehledné  a v prostoru manipulace  s výložníkem  a 
potrubím  se  nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 
-Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je 
nebylo nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost 
od okrajů výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 
-V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
-Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
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-Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a 
hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla 
sklápěcími a výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k 
používání. 
-Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze . 
 

VIII. VIBRÁTORY 

 
-Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 
držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně   10 m.  
Totéž platí o délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a 
motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a 
částí vibrátoru drženou v ruce. 
-Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze 
zhutňovaného betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel 
vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v 
návodu k používání. 

 

IX. PŘEPRAVA STROJŮ 

 
-Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho 
pracovního zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k 
používání. Není-li postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení 
uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním 
bezpečnostním předpise. 
-Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního 
prostředku, jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od 
tažného vozidla, musí být dodrženy požadavky zvláštního právního 
předpisu22) a dále uvedené bližší požadavky. 
-Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku 
nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 
-Při přepravě  stroje  na ložné  ploše  dopravního prostředku jsou pracovní  
zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle 
návodu k používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti 
podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše 
dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. 
-Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na 
pevném podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti 
nežádoucímu pohybu. 
-Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní 
se všechny fyzické  osoby  s výjimkou obsluhy  stroje vzdálí  z prostoru,  v 
němž by  mohly  být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení 
tažného lana nebo jiné nehodě. 
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-Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo 
stroj i mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou 
dobu najíždění a sjíždění stroje. 
-Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě 
jiná pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k 
používání. 
-Přípojný   stroj   musí   být   při   připojování   k tažnému   vozidlu   bezpečně   
zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování 
přípojného stroje, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 
kg, se smí najíždět přípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou 
provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny. 
-Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické 
osobě, která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se 
závěsným zařízením stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící 
fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabržděno. 
 

X. SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE S MATERIÁLEM 

 
-Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem 
prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, 
přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
-Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační 
konstrukce, musí být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání 
nebo doplňování prvků a dílců  v souladu s průvodní dokumentací bez 
nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, 
odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 
-Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně 
dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
-Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo kjeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, 
stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce 
nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
-Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro 
bezpečné uchopení  například  oky,  háky  nebo  držadly,  musí  být vždy  
vzájemně  proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat 
kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně 
položenými na sebe. 
-Sypké   hmoty   mohou  být  při  plně   mechanizovaném  způsobu  ukládání   
a  odběru skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit 
vytváření převisů Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny 
nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. 
-Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky 
nejvýše 2 m Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou 
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lopatou z hromad vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby 
nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 
-Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena 
bezpečnostní značkou se zákazem vstupu nepovolaných fyzických 
osob.Fyzické osoby, které zabezpečují provádění odběru, se nesmějí 
zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 
-Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. 
Nejsou-li okraje hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být 
pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich 
sesuvu. 
-Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak,  aby otvor 
pro plnění popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být 
zajištěny proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné 
nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při 
skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou 
proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy 
v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu.  
-Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání 
a odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví 
jinak a za podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna 
bezpečná manipulace s nimi. 
-Upínání  a  odepínání  prvků,   dílců  a  sestav  musí  být prováděno  ze  
země  nebo z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve 
větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav 
ze žebříků lze provádět pouze podle 
stanoveného technologického postupu. 
-S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky  stanovenými 
zvláštním právním předpisem. 

 

X. BETONÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Bednění 

 
-Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí  být v 
každém stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. 
Při jeho montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní 
dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti 
pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění,  jako jsou stojky a 
rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně  ztuženy 
v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
-Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je  bylo 
možno při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
-Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým 
výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
-Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho 
části, zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O  
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předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická 
osoba pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. 
 

Přeprava a ukládání betonové směsi 

 
-Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 
ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah 
popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti 
pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. 
Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými 
prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní 
ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
-Pro přístup a pro ruční přepravu betonové  směsi musí být vybudovány 
bezpečné přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení 
popřípadě podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob 
bezprostředně po uložené výztuži. 
-Zhotovitel zajistí provádění kontroly  stavu podpěrné konstrukce bednění 
v průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
-Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel 
stanoví a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící 
ukládání a obsluhou čerpadla. 
 

Odbedňování 
 
-Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při 
předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, 
smí být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
-Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do 
hloubky, dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. 
Žebřík lze při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m 
odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se 
neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku  
není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 
-Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob. 
-Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa 
tak, aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 

 

Práce železářské 

 
-Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být 
uspořádány tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho 
ukládáním. 
-Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 
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-Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být 
upevněny nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
 

XI. ZEDNICKÉ PRÁCE 

 
-Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, 
aby při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
-Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob 
dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a 
obsluhou čerpadla. 
-Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo 
mléka je nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno 
se nesmí hasit v úzkých a hlubokých nádobách. 
-Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal 
volný pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 
-K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou 
umístěny a zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k 
ohrožení fyzických osob. 
-Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, 
a to ani při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
-Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být 
z hlediska stability   zdiva  řešeno  v projektové  dokumentaci,  nejedná-li  se  
o  předměty   malé připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani 
posunout. 
-Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do 
hloubky popřípadě nebezpečí propadnutí   nedostatečně  únosnou  konstrukcí,   
zajistí   zhotovitel   dodržení   bližších požadavků stanovených zvláštním 
právním předpisem. 
-Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se 
smí jen tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 
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Vyhláška 362/2005Sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích  

-toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a 
upravuje způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci na pracovištích, na nichž jsou 
zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky 
(dále jen "práce ve výškách a nad volnou hloubkou"), a bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných 
zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 

Zajištění proti pádu technickou konstrukcí  

1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") 
musejí odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a 
musí umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve 
výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době 
jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího 
nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a 
přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu.  

2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata 
odpovídající opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné 
okraje musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně 
uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z 
výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů 
zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být 
přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů.  

3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, 
na používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě 
provozní dokumentace .  

4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy 
(ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní 
úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u 
podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, 
případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za 
dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad 
podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak.  

5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění 
konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata 
účinná náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou 
hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. 
Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní 
operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí.  

 

http://www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/2005/362005/Sb_362005_------_.php#P1
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Zajištění proti pádu předmětů a materiálu  

1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány 
ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí 
nebo shození jak během práce, tak po jejím ukončení.  

2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) 
musí být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv,  

3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, 
pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou 
v průvodní dokumentaci.  

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí  

1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí 
riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy 
bezpečně zajistit.  

2. Pro bezpečené zajištění ohrožených prostorů se použije zejména  

a) vyloučení provozu,  

b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve 
výšce nebo pod místem práce ve výšce,  

c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 
m s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro 
práce nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený 
prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, 
nebo  

d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu 
ohrožení.  

3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně  

a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m,  

b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m,  

c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m,  

d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m.  

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější 
hranou volného okraje pracoviště ve výšce.  
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4. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny 
se šířka ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se 
zvětšuje tato šířka o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně 
dopravovaného břemene v místech dopravy materiálu.  

5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například 
na komínech, stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce 
stanovené v bodě 3 kolem celého obvodu paty objektu.  

6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení 
prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti 
zaměstnanců na níže položeném pracovišti.  

Dočasné stavební konstrukce  

1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá 
průvodní dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. 
Návod na montáž, včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí 
být k dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují.  

2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná 
dokumentace nebo tato dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční 
uspořádání, musí být odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet 
pevnosti a stability kromě případů, kdy je konstrukce montována ve shodě s 
uspořádáním obsaženým v české technické normě.  

3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne 
odborně způsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže.  

4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud  

a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž 
únosnost je staticky prokázána,  

b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k 
základové ploše nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje 
stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti 
náhodnému pohybu během práce,  

c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti 
lokálnímu i celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení,  

d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; 
jsou schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána 
statickým výpočtem nebo jiným dokumentem,  

e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, 
podlahy umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze,  
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f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném 
použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní 
ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery,  

g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům,  

h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích 
(žebříky, schody, rampy nebo výtahy).  

Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, 
například během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto 
části dočasných stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a 
označen bezpečnostními značkami .  

5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání 
odborně způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání 
osobou odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající 
na základě odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení 
dočasné stavební konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u  

a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m,  

b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště 
nebyly demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje 
úprava nosných částí do přepravní polohy.  

6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 
prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. 
Pokud nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na 
bezpečnost lešení (například nepříznivá povětrnostní situace), musí být 
odborná prohlídka provedena bezodkladně.  

7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat 
jen v souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní 
dokumentaci a pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. 
Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a 
jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a 
dovedností, zejména pokud jde o  

a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení,  

b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného 
lešení,  

c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů,  

d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost použitého lešení,  
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e) přípustná zatížení,  

f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou.  

Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, 
způsob ověřování znalostí a dovedností účastníků školení a vedení 
dokumentace o školení stanoví zaměstnavatel.  

8. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s 
výjimkou žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny.  

9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené 
žebříky o největší délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic 
dostatečné pevnosti doložené výpočtem.  
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ZÁVĚR 
  

Cílem této práce bylo vypracovat  kompletní technologickou dokumentaci 
pro etapu hrubé vrchní stavby rodinné vily manželů Slaměnových v Lukovečku, 
okres Zlín. 

V první části byla vyhotovena technická zpráva, ve které je pojednáno o 
účelu a architektonicko-technickém řešení objektu. V druhé části byly 
vypracovány kompletní technologické postupy pro nosné a nenosné svislé 
konstrukce a betonáž stropní desky. Jedná se o běžné konstrukce, bez 
mimořádných stavebních či technologických řešení, prováděné standardními 
postupy. V další části bylo navrženo zařízení staveniště, které je jednoduché, 
bez omezujících vlivů. Pouze je třeba dát pozor na volně ložený elektrický 
přívodní kabel vedený ke stavební míchačce a dodržovat zásadu zákazu 
kouření na staveništi. Strojní sestava byla navržena ze zařízení běžně 
dostupného ve firmách nebo půjčovnách. Dopravní prostředky na beton dodá 
jeho výrobce. V závěrečné části byla navržena Bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci, ve které je třeba si dát pozor zejména na části pojednávající o zábraně 
pádu z výšky, obsluze míchačky a bezpečnosti při betonáži.  

Pro tuto práci byla použita dokumentace reálné stavby od Ing.Arch. Jiřího  
Jílka. Postupováno bylo dle předpisů platných ke dni zhotovení práce.  

Byla vypracováním technologické dokumentace podle níž lze stavbu 
realizovat, čímž bylo dosaženo stanoveného cíle. 
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